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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ในการจัดเก็บฐานข้อมูลและเผยแพร่

ข้อมูลแก่ชุมชน โดยส่งเสริมการน าองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่
และน าไปใช้ประโยชน์ได้ในชุมชน และประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศออนไลน์ โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างคือบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่เคยพัฒนานวัตกรรม/ ผลิตภัณฑ์ และตัวแทนของภาครัฐ/ 
ภาคเอกชน ที่อาจใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลนี้ได้ พัฒนาระบบด้วยภาษา PHP และ MySQL โดย และประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ พร้อมปรับปรุงให้ระบบเป็นไปตามที่ผู้ใช้งานต้องการ 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านการพัฒนาระบบ พบว่า มีระบบสมาชิกที่สามารถลงช่ือเข้าใช้งานได้โดยอัตโนมัติ
โดยใช้เทคนิค API ท าให้อ านวยความสะดวกแก่บุคลากรทุกคนในการเข้าใช้งาน และสามารถจัดการข้อมูลนวัตกรรม 
และผลิตภัณฑืได้ด้วยตนเอง มีหน้าส่วนตัวในการรวบรวมประวัติการการท านวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ รวมทั้บงผู้ดูแล
ระบบสามารถเข้าไปจัดการข้อมูลของบุคลากรได้ทุกคนอีกด้วย ในส่วนของฐานข้อมูลและการแสดงผล จะจัดเก็บ
และแสดงผลแยกตามประเภทกลุ่ม Thailand 4.0 พร้อมท้ังน าเสนอข้อมูลสรุปในรูปแบบกราฟรายงานเชิงสถิติแยก
ตามปี ประเภท และพื้นที่ในจังหวัดก าแพงเพชรทุกอ าเภอ 2) ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบอยู่ในระดับ 
มากทุกด้าน สามารถส่งเสริมการน าองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่
และน าไปใช้ประโยชน์ได้ในชุมชน ซึ่งการพัฒนาระบบดังกล่าวจะช่วยให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
สามารถน าเสนอข้อมูลนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์รูปแบบฐานข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ และเป็นแหล่งให้ชุมชนเข้ามา
ใช้งานได้เป็นอย่างดี 
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ABSTRACT 
 
 The objectives of this research were 1) to develop an online information system to store 
database and disseminate information to the community, and 2) to promote the dissemination 
and application of knowledge on innovation and research of university personnel in the 
community. Thee developed system provides a way for Kamphaengphet Rajabhat University’s 
personnel to present innovative and product information through online database format as well 
as an information source for the community’s utilization. The results of this study indicated that 1) 
in terms of system development, automatic login system was provided with API technique, 
facilitating all personnel. The developed system could have self-management for innovative and 
product information and a personal page to gather history of innovation and products. The system 
admin could manage information of all personnel. For database and display, the system could 
store and display results according to Thailand 4.0 classification and the results could be presented 
in statistical graphs by year, type and area in all districts of Kamphaeng Phet. 2) in terms of 
promoting the dissemination and application of knowledge on innovation and research of university 
personnel in the community, the manual was prepared ad trainings were organized for the 
community.  There were representatives from both public and private sectors who were interested 
and internal personnel. The results of evaluating the satisfaction showed that users had high level 
of all aspects with the developed online information system. 
                
Keywords: information, database, innovation, product 
 
 
บทน า 

ด้วยนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่ได้สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาประเทศที่เน้นการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยนวัตกรรม ใน 5 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1) กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2) กลุ่มสาธารณสขุ 
สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ 3) กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 4) กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เช่ือมต่อและฝังกับอุปกรณ์ต่างๆ และ 5) กลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (ส านักวิชาการ , 2559) จะเห็นได้ว่า ประเทศมีความต้องการการใช้
งานนวัตกรรมในทุกๆ มิติ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในการท าให้นโยบายนี้บรรลุ
เป้าหมายได้ ทุกภาคส่วนท้ังภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน จ าเป็นต้องประสานร่วมมือกันในการด าเนินงาน
เพื่อให้ประเทศสามารถขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจยุคใหม่ได้ 

ปัจจุบันของการใช้งานสารสนเทศ มีบทบาทในทุกหน่วยงานในด้านการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลร่วมกัน 
เช่น หากธุรกิจอาจมีการเปิดให้คู่ค้าสารมารถใช้งานฐานข้อมูลสินค้าได้ หรือภาครัฐเปิดให้ประชาชนสามารถยื่นภาษี
ออนไลน์ได้ จึงพบได้ว่า ในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ได้กับชุมชนจึงควรมีฐานข้อมูลที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงเพื่อใช้งานสารสนเทศได้โดยง่าย เพื่อให้ในอนาคตสามารถลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองและสามารถ
ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมกัน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานราชการที่ได้ 
สร้างสรรค์ และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมืออันเป็นเอกภาพของ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งจากผลลัพธ์ที่ได้พบว่า บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้ผลิตและพัฒนานวัตกรรมมา
เป็นจ านวนมาก แต่ได้น าไปใช้เฉพาะเพียงกลุ่มตัวอย่างหรือชุมชนที่อยู่ภายใต้เครือข่ายเท่าน้ัน แท้จริงแล้ว นวัตกรรม
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เหล่านี้อาจเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอ่ืนๆ ที่มีความต้องการในการพัฒนาใกล้เคียงกันหรือสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
งานที่หลากหลายได้ หากแต่นวัตกรรมเหล่านี้ไม่ได้รับการรวบรวม เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนเพื่อให้ผู้ที่สนใจ และผู้
ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เกษตรกร ชุมชน หน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น พาณิชย์จังหวัด หรือภาคเอกชน 
ได้รับรู้และน าไปประยุกต์ใช้กับงานของตนได้  

 จากปัญหาข้างต้น งานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อการเผยแพร่ฐานข้อมูลนวัตกรรมที่
เป็นผลผลิตจากงานวิจัยของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการจัดแบ่งกลุ่มตามเป้าหมายของนโยบาย 
Thailand 4.0 ในรูปแบบระบบฐานข้อมูลออนไลน์ จะช่วยส่งเสริมการน านวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการสร้างมูลค่า
เชิงพาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและบริการ และภาคธุรกิจได้เป็นอย่างดี 
  
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ในการจัดเก็บฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลแก่ชุมชน 
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศออนไลน์นวัตกรรมและผลติภณัฑ์จากงานวิจัย ของบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร 

นวัตกรรม คือ สิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในหน่วยงาน องค์การ ประเทศ หรือโลก และต้องสามารถน าไปใช้ได้จริง 
เพื่อสร้างให้เกิดประโยชน์ ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม หรือจิตใจ (พยัต วุฒิวรงค์, 2553) จากความหมายของนวัตกรรม
ข้างต้น สามารถน ามาอธิบายตามองค์ประกอบของนวัตกรรมดังต่อไปนี้ 

- ความใหม่ ลักษณะหนึ่งของนวัตกรรมคือ ความใหม่ คือความใหม่ในมุมมองของลูกค้า และความใหม่ใน
มุมมองขององค์กร. ความใหม่ในมุมมองของลูกค้าพิจารณาจากคุณลักษณะของนวัตกรรม ความเสี่ยงในการน า
นวัตกรรมมาใช้ และระดับของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเชิงพฤติกรรมที่มีผลต่อลูกค้า  ส่วนความใหม่ในมุมมองของ
องค์กร ประเด็นด้านความสอดคล้องระหว่างองค์กรกับสภาพแวดล้อมภสยนอก เช่น เทคโนโลยีหรือการตลาด 

- ลักษณะอีกประการหนึ่งของนวัตกรรมคือ นวัตกรรมต้องใช้ประโยชน์ได้จริง ลักษณะเหล่านี้ท าให้นวัตกรรม
แตกต่างจากงานประดิษฐ์ (Innovation) บางครั้งสิ่งประดิษฐ์อาจไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะ
มุมมองเชิงธุรกิจ ในขณะที่นวัตกรรมสามารถเพิ่มมูลค่าในผลการด าเนินงานขององค์กรได้ 

- ประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น นวัตกรรมเกิดขึ้นในสังคมก็เพราะความพยายามของมนุษย์ท่ีจะแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
หรือการด ารงชีวิตให้ดีขึ้น ดังนั้น การยอมรับนวัตกรรมจึงหมายถึง การที่บุคคลได้น าเอาความรู้ ความคิดหรือวิธีการ
ใหม่ๆ มาใช้ประบปรุงการประกอบอาชีพหรือการด ารงชีวิตให้ดีขึ้น สร้างให้เกิดความสุขกายสุขใจ มีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจ หรือสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคม 

มิติและประเภทของนวัตกรรม 
ความแตกต่างประหว่างนวัตกรรมสินค้าและนวัตกรรมกระบวนการ 

- นวัตกรรมกระบวนการ เป็นเครื่องมือ และความรู้ที่ด าเนินการผ่านเทคโนโลยีโดยอยู่กึ่งกลางระหว่างปัจจัย
น าเข้าละผลลัพท์ เป็นสิ่งใหม่ในอุตสาหกรรม องค์กร หรือหน่วยงานย่อย 

- นวัตกรรมสินค้า เป็นไปในทางตรงกันข้าม นวัตกรรมสินค้า เป็นผลลัพท์หรือบริการที่ถูกแนะน าเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ 

- อัตราการน านวัตกรรมสินค้าและนวัตกรรมกระบวนการมาใช้มีความแตกต่างกันตามขั้นตอนของการ
พัฒนาในอุสาหกรรม และแตกต่างกันในมุมมองของความได้เปรียบในการแข่งขัน 

ความแตกต่างระหว่างนวัตกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไปและนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด 
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- นวัตกรรมแบบก้าวกระโดด เป็นการมุ่งสู่ตลาดใหม่และท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในองค์กร เป็น
การสร้างความเปลี่ยนแปลงพ้ืนฐาน ในกิจกรรมขององค์กรหรืออุตสาหกรรม และท าให้วิธีท่ีมีปฏิบัติอยู่เดมิ
หายไป 

- นวัตกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นไปในทางตรงกันข้าม นวัตกรรมแบบนี้จะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ซึ่งเกิด
จากการพัฒนาความรู้ใหม่ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างง่ายในวิธีปฏิบัติอยู่เดิม 

ความแตกต่างระหว่างนวัตกรรมเชิงเทคนิค และนวัตกรรมเชิงบริหาร 
- นวัตกรรมเชิงเทคนิค รวมถึงสินค้า บริการ และเทคโน โลยีที่ ใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการที่มี

ความสัมพันธ์กันโดยตรงต่อกิจกรรมพื้นฐานขององค์กร 
- นวัตกรรมเชิงบริหาร เกี่ยวข้องกับโครงสร้างองค์กร และทรัพยากรมนุษย์ นวัตกรรมเหล่านี้มีความสัมพันธ์

ทางอ้อมกับกิจกรรมพื้นฐานขององค์กรและการมีความสัมพันธ์ทางตรงกับการบริหารจัดการ 
 
วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการใน

การพัฒนาระบบงาน ซึ่งมีจุดเริ่มต้นในการท างานและจุดสิ้นสุดของการปฏิบัติงาน (กีรติ นวลละออง, 2555) แบ่ง
กระบวนการออกเป็นระยะ (Phase) ได้แก่  (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2551, หน้า 20)  

การวางแผน (Planning) จัดเป็นกระบวนการพื้นฐานบนความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า ท าไม (Why) ต้อง
สร้างระบบใหม่ ทีมงานต้องพิจารณาว่าจะต้องด าเนินการต่อไปอย่างไรเกี่ยวกับกระบวนการสร้างระบบใหม่ 

การวิเคราะห์ (Analysis Phase)  วัตถุประสงค์หลักของระยะการวิเคราะห์ก็คือ จะต้องศึกษาและท าความ
เข้าใจในความต้องการต่างๆท่ีได้รวบรวมมา ดังนั้น การรวบรวมความต้องการ (Requirements Gathering) จึง
จัดเป็นงานส่วนพื้นฐานของการวิเคราะห์ โดยข้อมูลความต้องการเหล่านี้ นักวิเคราะห์ระบบจะน ามาวิเคราะห์
เพื่อท่ีจะประเมินว่าควรมีอะไรบ้างท่ีระบบใหม่ต้องด าเนินการ 

การออกแบบ (Design Phase) ระยะการออกแบบเป็นการพิจารณาว่า ระบบจะด าเนินการไปได้อย่างไร 
(How) ซึ่งข้องเกี่ยวกับยุทธวิธีการออกแบบที่ว่าด้วยการตัดสินใจว่าจะพัฒนาระบบใหม่ด้วยแนวทางใด  จะข้อง
เกี่ยวกับการออกแบบทางสถาปัตยกรรมระบบ (Architecture Design) ที่ข้องเกี่ยวกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
และเครือข่าย , การออกแบบรายงาน (Output Design) การออกแบบจอภาพเพื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ (User 
Interface), การออกแบบผังงานระบบ (System Flowchart)ซึ่งรวมถึงรายละเอียดโปรแกรม (Specific Programs), 
ฐานข้อมูล (Databases) 

การพัฒนาและติดตั้ง (Implementation Phase) จะท าให้ระบบเกิดผลขึ้นมาด้วยการสร้างระบบ ทดสอบ
ระบบ และการติดตั้งระบบ โดยวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมในระยะนี้ ไม่ใช่เพียงแค่ความน่าเช่ือถือของระบบ 
หรือระบบต้องสามารถท างานได้ดีเพียงเท่านั้น แต่ต้องมั่นใจว่าผู้ใช้ระบบต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อใช้งานระบบ 
และความคาดหวังในองค์กรที่ต้องการผลตอบแทนในด้านดีกับการใช้ระบบใหม่ 

และการบ ารุงรักษา (Maintenance Phase) ระยะนี้จะใช้เวลายาวนานท่ีสุดเมื่อเทียบกับระยะอื่นๆ ที่ผ่าน
มา เนื่องจากระบบจะต้องได้รับการบ ารุงรักษาตลอดระยะเวลาที่มีการใช้ระบบ อาจท าการเพิ่มเติมคุณสมบัติระบบ
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรม ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดที่เพิ่งค้นพบ  
5 ระยะที่กล่าวมา 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 พารุณี ยิ้มสบาย (2550) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยนิสิตแพทย์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้ได้ระบบสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัยของนิสิตแพทย์ท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก
รวดเร็วในการสืบค้นผ่านอินเตอร์เน็ต และลดการสูญหาย อันเนื่องมาจากมีงานวิจัยปริมาณมาก. งานวิจัยนีไ้ด้พัฒนา
จากภาษา PHP และ MySQL ผลการวิจัยพบว่า เมื่อประเมินความพึงพอใจของผู้นิสิตแพทย์ช้ันปีที่ 4 จ านวน 167 
คน มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับดี และเป็นระบบฐานข้อมูลที่เหมาะสมต่อการใช้งาน 
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- นวัตกรรมแบบก้าวกระโดด เป็นการมุ่งสู่ตลาดใหม่และท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในองค์กร เป็น
การสร้างความเปลี่ยนแปลงพ้ืนฐาน ในกิจกรรมขององค์กรหรืออุตสาหกรรม และท าให้วิธีท่ีมีปฏิบัติอยู่เดมิ
หายไป 

- นวัตกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป เป็นไปในทางตรงกันข้าม นวัตกรรมแบบนี้จะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ซึ่งเกิด
จากการพัฒนาความรู้ใหม่ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างง่ายในวิธีปฏิบัติอยู่เดิม 

ความแตกต่างระหว่างนวัตกรรมเชิงเทคนิค และนวัตกรรมเชิงบริหาร 
- นวัตกรรมเชิงเทคนิค รวมถึงสินค้า บริการ และเทคโน โลยีที่ ใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการที่มี

ความสัมพันธ์กันโดยตรงต่อกิจกรรมพื้นฐานขององค์กร 
- นวัตกรรมเชิงบริหาร เกี่ยวข้องกับโครงสร้างองค์กร และทรัพยากรมนุษย์ นวัตกรรมเหล่านี้มีความสัมพันธ์

ทางอ้อมกับกิจกรรมพื้นฐานขององค์กรและการมีความสัมพันธ์ทางตรงกับการบริหารจัดการ 
 
วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) หมายถึง ขั้นตอนหรือกระบวนการใน

การพัฒนาระบบงาน ซึ่งมีจุดเริ่มต้นในการท างานและจุดสิ้นสุดของการปฏิบัติงาน (กีรติ นวลละออง, 2555) แบ่ง
กระบวนการออกเป็นระยะ (Phase) ได้แก่  (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2551, หน้า 20)  

การวางแผน (Planning) จัดเป็นกระบวนการพื้นฐานบนความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า ท าไม (Why) ต้อง
สร้างระบบใหม่ ทีมงานต้องพิจารณาว่าจะต้องด าเนินการต่อไปอย่างไรเกี่ยวกับกระบวนการสร้างระบบใหม่ 

การวิเคราะห์ (Analysis Phase)  วัตถุประสงค์หลักของระยะการวิเคราะห์ก็คือ จะต้องศึกษาและท าความ
เข้าใจในความต้องการต่างๆท่ีได้รวบรวมมา ดังนั้น การรวบรวมความต้องการ (Requirements Gathering) จึง
จัดเป็นงานส่วนพื้นฐานของการวิเคราะห์ โดยข้อมูลความต้องการเหล่านี้ นักวิเคราะห์ระบบจะน ามาวิเคราะห์
เพื่อท่ีจะประเมินว่าควรมีอะไรบ้างท่ีระบบใหม่ต้องด าเนินการ 

การออกแบบ (Design Phase) ระยะการออกแบบเป็นการพิจารณาว่า ระบบจะด าเนินการไปได้อย่างไร 
(How) ซึ่งข้องเกี่ยวกับยุทธวิธีการออกแบบที่ว่าด้วยการตัดสินใจว่าจะพัฒนาระบบใหม่ด้วยแนวทางใด  จะข้อง
เกี่ยวกับการออกแบบทางสถาปัตยกรรมระบบ (Architecture Design) ที่ข้องเกี่ยวกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
และเครือข่าย , การออกแบบรายงาน (Output Design) การออกแบบจอภาพเพื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ (User 
Interface), การออกแบบผังงานระบบ (System Flowchart)ซึ่งรวมถึงรายละเอียดโปรแกรม (Specific Programs), 
ฐานข้อมูล (Databases) 

การพัฒนาและติดตั้ง (Implementation Phase) จะท าให้ระบบเกิดผลขึ้นมาด้วยการสร้างระบบ ทดสอบ
ระบบ และการติดตั้งระบบ โดยวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมในระยะนี้ ไม่ใช่เพียงแค่ความน่าเช่ือถือของระบบ 
หรือระบบต้องสามารถท างานได้ดีเพียงเท่านั้น แต่ต้องมั่นใจว่าผู้ใช้ระบบต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อใช้งานระบบ 
และความคาดหวังในองค์กรที่ต้องการผลตอบแทนในด้านดีกับการใช้ระบบใหม่ 

และการบ ารุงรักษา (Maintenance Phase) ระยะนี้จะใช้เวลายาวนานท่ีสุดเมื่อเทียบกับระยะอื่นๆ ที่ผ่าน
มา เนื่องจากระบบจะต้องได้รับการบ ารุงรักษาตลอดระยะเวลาที่มีการใช้ระบบ อาจท าการเพิ่มเติมคุณสมบัติระบบ
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรม ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดที่เพิ่งค้นพบ  
5 ระยะที่กล่าวมา 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 พารุณี ยิ้มสบาย (2550) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยนิสิตแพทย์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้ได้ระบบสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัยของนิสิตแพทย์ท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก
รวดเร็วในการสืบค้นผ่านอินเตอร์เน็ต และลดการสูญหาย อันเนื่องมาจากมีงานวิจัยปริมาณมาก. งานวิจัยนีไ้ด้พัฒนา
จากภาษา PHP และ MySQL ผลการวิจัยพบว่า เมื่อประเมินความพึงพอใจของผู้นิสิตแพทย์ช้ันปีที่ 4 จ านวน 167 
คน มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับดี และเป็นระบบฐานข้อมูลที่เหมาะสมต่อการใช้งาน 

อุดม จีนประดับ และคณะ (2555) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบภายในของกระทรวง
อุสาหกรรม โดยงานวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบภายในและน าเสนอเป็นรายงานในรูปแบบ
สารสนเทศให้กับผู้บริหาร. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลได้ใช้ Microsoft SQL Server ผลการวิจัยพบว่า ระบบ
ฐานข้อมูลที่พัฒนาช่วยให้การตรวจสอบภายในของกระทรวง มีขั้นตอนท่ีชัดเจน ผู้ที่มีหน้าท่ีตรวสอบสามารถรายงาน
ผลในประเด็นต่างๆได้ครบถ้วน รวดเร็ว มีผลประเมินความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 

รัชฎา ขันทอง มณเฑียร รัตนศิริวงศ์กุล และ มาลีรัตน์ โสดานิล (2558) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อติดตามยอดเงินค้างช าระโดยวิธีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ โดยงานวิจัยนี้เป็นโปรแกรมช่วยในการ
ติดตามยอดค้างช าระ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกให้กับฝ่ายปัญชี ฝ่ายขาย และผู้บริหาร ในการตรวจสอบ อันจะเป็น
การปะหยัดเวลาและสะดวกในการติดตามลูกค้ามากขึ้น. การพัฒนาระบบได้ใช้ PHP และ MySQL เป็นระบบจัดการ
ฐานข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ระบบสารสนเทศช่วยติดตามยอดเงินค้างช าระได้สะดวกรวดเร็ว เหมาะสมแก่การใช้
งานจริง มีผลประเมินความพึงพอใจเท่ากับ 4.25 อยู่ระดับดี 

วิชชา ฉิมพลี และคณะ (2555) ได้ศึกษาการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโคกโคเฒ่า อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้วิจัยได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้า
รองค์ความรู้ งานวิจัยของชุมชน และกิจกรรมต่างๆของต าบลโคโคเฒ่า ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ต าบลมีระบบประมวลผล
ข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนได้. งานวิจัยนี้ได้
พัฒนาระบบด้วย PHP และ MySQL ผลการวิจัยพบว่า เมื่อมีระบบฐานข้อมูลท าให้ต าบลโคกโคเฒ่าเป็นที่รู้จักมาก
ขึ้น มีการใช้งานท่ีง่าย และช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งได้ มีผลประเมินความพึงพอใจโดยรวมเป็น 3.97 อยู่ในระดับ
มาก 

กรชนก ทัพโยธา และ พยุง มีสัจ (2555) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและ
งบประมาณ กรณีศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ โดยผู้วิจัยได้พัฒนาระบบที่ช่วยบริหารจัดการด้สน
งบประมาณของวิทยาลัยในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้วิเคราะห์และตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามแผนได้ประจ าปีงบประมาณ ซึ่งระบบนี้พัฒนาโดยใช้ MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล และพัฒนา
เป็น Web Application เพื่อให้การใช้งานสะดวก รวดเร็ว และใช้งานง่าย. ผลการวิจัยพบว่า ระบบสามารถน าเสนอ
รายงานการติดตามการใช้งบประมาณให้ผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง สะดวก มีผลประเมินความพึงพอใจเป็น 3.71 อยู่
ในระดับดี  
 จิรตภัค คนเจน ศุภพร ไทยภักดี และสกาวรัตน์ จงพัฒนากร ได้ศึกษา ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศส าหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกีบนเว็บไซต์ โดยงานวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรบนเว็บไซต์ เกี่ยวกับข้อมูลประวัติเกษตรกร ข้อมูลการเพาะปลูกข้าว พืชไร พื้ชผัก เป็นต้น เพื่อให้เป็น
ระบบท่ีสามรรถลงทะเบียนประวัติและจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลในการน าไปใช้ประโยชน์กับงานอื่นๆได้จริง. การพัฒนา
ระบบได้พัฒนาด้วย PHP และ MySQL ในการจัดเก็บฐานข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ฐานข้อมูลสามารถใช้งานได้จริง
และมีประสิทธิภาพ เนื้อหาในระบบมีความเข้าใจง่าย หน้าจอสวยงามและสะดวกในการเข้าใช้ มีผลประเมินความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
1. เคร่ืองมือการวิจัย 
1.1 เครื่องมือในการพัฒนาระบบ 
 ด้านซอฟต์แวร์ ได้แก่ Microsoft Windows 10, Microsoft Office 2013, Adobe Dreamweaver 

Cs 6  , Adobe Photoshop Cs6, Sublime Text 3 และ XAMPP Control 
 ด้านฮาร์ดแวร ์
   CPU : Intel(R) Core(TM) i 3-6006 U CPU 2.00GHz 1.99GHz 
   M/B : ความเร็ว 2.0 GHz, 3 MB L3 Cache 
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   VGA : Intel HD Graphics 620 
   HDD : 500GB 
   RAM : 4.00 GB ( 3.90 GB usable) 
 1.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน 5 ระดับ  
 
2. กลุ่มเป้าหมาย 

2.1 ประชากรเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่เคยท าวิจั ย หรือพัฒนานวัตกรรม/ 
ผลิตภัณฑ์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 15 คน ซึ่งทุกคนเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม/
ผลิตภัณฑ์ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง คิดเป็นร้อยละ 100 

2.2 ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่อาจใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศออนไลน์ได้  โดย
เลือกแบบเจาะจงจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เคยสอบถามและร้องขอข้อมูลกับทางมหาวิทยาลัย 
 
3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ให้ระบุขั้นตอน หรือระยะที่ด าเนินการวิจัยเป็นข้อๆ ตามล าดับการวิจัย 
ในขั้นตอนการวิจัยจะด าเนินการตามกระบวนการ SDLC ดังต่อไปนี้ 

3.1 การวางแผน : จะเก็บรวบความความต้องการระบบใหม่ จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูล
นวัตกรรม/ ผลิตภัณฑ์ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาระบบใหม่ร่วมกัน และวางแผนในการพัฒนาระบบทุกข้ันตอน 

3.2 การวิเคราะห์ : เมื่อได้แผนในการพัฒนาระบบ และความต้องการระบบใหม่แลว้ จะส ารวจจากเอกสาร
เก่า ปัญหาที่เคยพบ การสัมภาษณ์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ แล้วจึงวิเคราะห์ระบบใหม่ดว้ยการสรา้ง
แผนภาพกระแสข้อมูล (Data flow Diagram) ระบุกระบวนการทั้งหมดที่จะเป็นข้ันตอนของการใช้ซอฟต์แวร์และ
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

3.3 การออกแบบ  : ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ ส่วนประสานกับผู้ ใ ช้ (User Interface)  
รายละเอียดของฐานข้อมูล และออกแบบโปรแกรม 

3.4 การพัฒนาและติดตั้ง : ขั้นตอนนน้ี จะพัฒนาระบบ มีการทดสอบข้อผิดพลาดของระบบจนระบบเสร็จ
สมบูรณ์ แล้วจึงย้ายไปติดตั้งยังสภาพแวดล้อมจริง ได้แก่ บนเครื่องแม่ข่ายเว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เมื่อมีการออนไลน์จริง จึงได้ให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาทดสอบใช้งานและประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ เพื่อประเมินคะแนนและรับข้อเสนอแนะในการแก้ไขและพัฒนา 

3.5 การบ ารุงรักษา : เมื่อได้รับคะแนนประเมินและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา จึงได้มีการ
ปรับแก้ระบบในส่วนต่างๆที่ผู้ใช้งานแนะน า ตามความเหมาะสมเพื่อให้ได้ระบบท่ีเหมาะสมและพร้อมใช้งานจริงมาก
ที่สุดต่อไป 
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจระบบ มีเกณฑ์การให้
คะแนน5 ระดับ ซึ่ง 5 = มากที่สุด และ 1 = น้อยที่สุด การสรุปผลการประเมิน เมื่อได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละข้อ
แล้ว น ามาเทียบกับเกณฑ์การ ประเมินผล  ซึ่งมีการแปลผลตามระดับค่าเฉลี่ยจากอันตรภาคชั้น   �̅�𝑥  แทน  ค่าเฉลี่ย
ของคะแนน และ 𝑆𝑆. 𝐷𝐷.    แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี ้  
 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.50    นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49   นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก  
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับน้อย  
 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.50   นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 
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   VGA : Intel HD Graphics 620 
   HDD : 500GB 
   RAM : 4.00 GB ( 3.90 GB usable) 
 1.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน 5 ระดับ  
 
2. กลุ่มเป้าหมาย 

2.1 ประชากรเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่เคยท าวิจั ย หรือพัฒนานวัตกรรม/ 
ผลิตภัณฑ์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 15 คน ซึ่งทุกคนเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม/
ผลิตภัณฑ์ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง คิดเป็นร้อยละ 100 

2.2 ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่อาจใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศออนไลน์ได้  โดย
เลือกแบบเจาะจงจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เคยสอบถามและร้องขอข้อมูลกับทางมหาวิทยาลัย 
 
3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ให้ระบุขั้นตอน หรือระยะที่ด าเนินการวิจัยเป็นข้อๆ ตามล าดับการวิจัย 
ในขั้นตอนการวิจัยจะด าเนินการตามกระบวนการ SDLC ดังต่อไปนี้ 

3.1 การวางแผน : จะเก็บรวบความความต้องการระบบใหม่ จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูล
นวัตกรรม/ ผลิตภัณฑ์ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาระบบใหม่ร่วมกัน และวางแผนในการพัฒนาระบบทุกข้ันตอน 

3.2 การวิเคราะห์ : เมื่อได้แผนในการพัฒนาระบบ และความต้องการระบบใหม่แลว้ จะส ารวจจากเอกสาร
เก่า ปัญหาที่เคยพบ การสัมภาษณ์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ แล้วจึงวิเคราะห์ระบบใหม่ดว้ยการสรา้ง
แผนภาพกระแสข้อมูล (Data flow Diagram) ระบุกระบวนการทั้งหมดที่จะเป็นขั้นตอนของการใช้ซอฟต์แวร์และ
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

3.3 การออกแบบ  : ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ ส่วนประสานกับผู้ ใ ช้ (User Interface)  
รายละเอียดของฐานข้อมูล และออกแบบโปรแกรม 

3.4 การพัฒนาและติดตั้ง : ขั้นตอนนน้ี จะพัฒนาระบบ มีการทดสอบข้อผิดพลาดของระบบจนระบบเสร็จ
สมบูรณ์ แล้วจึงย้ายไปติดตั้งยังสภาพแวดล้อมจริง ได้แก่ บนเครื่องแม่ข่ายเว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เมื่อมีการออนไลน์จริง จึงได้ให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาทดสอบใช้งานและประเมิน
ความพึงพอใจในการใช้งานระบบ เพื่อประเมินคะแนนและรับข้อเสนอแนะในการแก้ไขและพัฒนา 

3.5 การบ ารุงรักษา : เมื่อได้รับคะแนนประเมินและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา จึงได้มีการ
ปรับแก้ระบบในส่วนต่างๆที่ผู้ใช้งานแนะน า ตามความเหมาะสมเพื่อให้ได้ระบบท่ีเหมาะสมและพร้อมใช้งานจริงมาก
ที่สุดต่อไป 
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจระบบ มีเกณฑ์การให้
คะแนน5 ระดับ ซึ่ง 5 = มากที่สุด และ 1 = น้อยที่สุด การสรุปผลการประเมิน เมื่อได้ค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละข้อ
แล้ว น ามาเทียบกับเกณฑ์การ ประเมินผล  ซึ่งมีการแปลผลตามระดับค่าเฉลี่ยจากอันตรภาคชั้น   �̅�𝑥  แทน  ค่าเฉลี่ย
ของคะแนน และ 𝑆𝑆. 𝐷𝐷.    แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี ้  
 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 4.50    นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49   นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก  
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  
 คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับน้อย  
 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.50   นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับน้อยท่ีสุด 
 
 

ผลการศึกษาหรือผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์เร่ือง นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการพัฒนาระบบเสร็จสิ้น ได้ระบบที่พัฒนาแล้ว  แสดงดังภาพที่  1  มีที่อยู่  URL: 
https://research.kpru.ac.th/innovation_new2/ 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงหน้าแรกของระบบสารสนเทศออนไลน์นวัตกรรม/ ผลิตภณัฑ ์

 
 จากภาพที่ 1 ระบบจะสามารถลงช่ือเข้าใช้งานด้วยสิทธิ์การใช้งานบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรได้ทุกคนโดยอัตโนมัติ ด้วยเทคนิคการพัฒนาโปรแกรมแบบ API ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการสมัครสมาชิก
ก่อนเข้าใช้งานได้ หากลงช่ือเข้าใช้แล้ว จะพบหน้าจอในการกรอกข้อมูลนวัตกรรม/ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะมีรายละเอียดที่
ส าคัญในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 แสดงดังภาพที่ 2 และภาพที่ 3 (ส่วนที่ 1 เป็นการดึงข้อมูลส่วนตัวไม่สามารถแก้ไข
ได้) 
 

 
ภาพที่ 2 ส่วนของการกรอกข้อมูลนวัตกรรม/ ผลิตภัณฑส์่วนท่ี 2 
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ภาพที่ 3 ส่วนของการกรอกข้อมูลนวัตกรรม/ ผลิตภัณฑส์่วนท่ี 3 

 
ข้อมูลนวัตกรรม/ ผลิตภัณฑ์ ที่กรอกเข้าในระบบจะแสดงในหน้าประวัติส่วนตัวของผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถจัดการ เพิ่ม 
ลบ แก้ไข ข้อมูลได้เองทั้งหมด แสดงตัวอย่างหน้าส่วนตัวแสดงประวัติข้อมูลนวัตกรรม/ ผลิตภัณฑ์ ดังภาพท่ี 4 
 

 
ภาพที่ 4 หน้าส่วนตัวแสดงประวตัิข้อมูลนวัตกรรม/ ผลิตภัณฑ ์

 
เจ้าของประวัตเิท่านั้น จึงจะสามารถเข้าถึงหน้าส่วนตัวแสดงประวตัิข้อมูลนวัตกรรม/ ผลติภณัฑ์ ผุ้ใช้งานอ่ืนๆไม่
สามารถละเมิดสิทธิการเข้าใช้ได้ ยกเว้นผู้ดูแลระบบเท่านั้นท่ีสามารถเข้าถึงเหน้าส่วนตัวพ่ือจัดการข้อมูลนวัตกรรม/ 
ผลิตภณัฑ์ได้ทุกคน เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการหรือแก้ปญัหากับการใช้งานข้อมูลในอนาคต  
 ระบบจะสามารถแสดงรายงานข้อมูลสรุปในรูปแบบกราฟ แยกตากประเภทของกลุ่ม Thailand 4.0 แยก
ตามปี และแยกตามพื้นท่ีอ าเภอในจังหวัดก าแพงเพชร สามารถคลกิเลือกดูข้อมลุสรุปของแต่ละนวตักรรม/ กิจจกรม 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
“8th National and 1st International Conference on Innovative Management Science for Sustainable Society” 855

 
ภาพที่ 3 ส่วนของการกรอกข้อมูลนวัตกรรม/ ผลิตภัณฑส์่วนท่ี 3 

 
ข้อมูลนวัตกรรม/ ผลิตภัณฑ์ ที่กรอกเข้าในระบบจะแสดงในหน้าประวัติส่วนตัวของผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถจัดการ เพิ่ม 
ลบ แก้ไข ข้อมูลได้เองทั้งหมด แสดงตัวอย่างหน้าส่วนตัวแสดงประวัติข้อมูลนวัตกรรม/ ผลิตภัณฑ์ ดังภาพท่ี 4 
 

 
ภาพที่ 4 หน้าส่วนตัวแสดงประวตัิข้อมูลนวัตกรรม/ ผลิตภัณฑ ์

 
เจ้าของประวัตเิท่านั้น จึงจะสามารถเข้าถึงหน้าส่วนตัวแสดงประวตัิข้อมูลนวัตกรรม/ ผลติภณัฑ์ ผุ้ใช้งานอ่ืนๆไม่
สามารถละเมิดสิทธิการเข้าใช้ได้ ยกเว้นผู้ดูแลระบบเท่านั้นท่ีสามารถเข้าถึงเหน้าส่วนตัวพ่ือจัดการข้อมูลนวัตกรรม/ 
ผลิตภณัฑ์ได้ทุกคน เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการหรือแก้ปญัหากับการใช้งานข้อมูลในอนาคต  
 ระบบจะสามารถแสดงรายงานข้อมูลสรุปในรูปแบบกราฟ แยกตากประเภทของกลุ่ม Thailand 4.0 แยก
ตามปี และแยกตามพื้นท่ีอ าเภอในจังหวัดก าแพงเพชร สามารถคลกิเลือกดูข้อมลุสรุปของแต่ละนวตักรรม/ กิจจกรม 

ได้ พร้อท้ังหากคลิกเลือกกราฟในบริเวณข้อมลูสรุปใดๆ จะสามารถ Drill down ดูข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกได้อีกด้วย 
แสดงดังภาพท่ี 5-7 
 

 
 

ภาพที่ 5 แสดงข้อมูลสรปุแยกตามกลุ่ม 
 

 
 

ภาพที่ 6 แสดงข้อมูลสรปุแยกตามปี 
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ภาพที่ 7 แสดงข้อมูลสรปุแยกตามพื้นท่ี 
 
2. ผลการทดลองใช้ระบบสารสนเทศออนไลน์เร่ือง นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้ระบบอสารสนเทศออนไลน์ นวัตกรรม/ผลิตภณัฑ์ที่พัฒนาขึ้น จากบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลยัสายวิชาการ และสายสนับสนุน จ านวน 15 คน และจากผู้ประเมินภายนอกจากหน่อยงาน/ ร้านค้า ใน
ชุมชน จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลปากดง ร้านไก่ย่างเขาสวนกวาง ร้านขายผ้าปูท่ีนอน  ไดผ้ลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบ แสดงดังตารางที่ 1  
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน  
ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ของบุคลากร 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 

- ชาย 
- หญิง 

 
2 
8 

 
20 
80 

สถานภาพผู้ตอบ 
- อาจารย ์
- เจ้าหน้าท่ี 

 
6 
4 

 
60 
40 

หน่วยงานท่ีสังกัด 
- คณะวิทยาการจัดการ 
- คณะวิทยาศาสตร์และ 
   เทคโนโลย ี
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านักวิทยบริการและ 
   เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
4 
1 
 
3 
2 
 

 
40 
10 
 

30 
20 

รวม 10 100 
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ภาพที่ 7 แสดงข้อมูลสรปุแยกตามพื้นท่ี 
 
2. ผลการทดลองใช้ระบบสารสนเทศออนไลน์เร่ือง นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ผู้วิจัยด าเนินการทดลองใช้ระบบอสารสนเทศออนไลน์ นวัตกรรม/ผลิตภณัฑ์ที่พัฒนาขึ้น จากบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลยัสายวิชาการ และสายสนับสนุน จ านวน 15 คน และจากผู้ประเมินภายนอกจากหน่อยงาน/ ร้านค้า ใน
ชุมชน จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลปากดง ร้านไก่ย่างเขาสวนกวาง ร้านขายผ้าปูท่ีนอน  ไดผ้ลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้ระบบ แสดงดังตารางที่ 1  
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน  
ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ของบุคลากร 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 

- ชาย 
- หญิง 

 
2 
8 

 
20 
80 

สถานภาพผู้ตอบ 
- อาจารย ์
- เจ้าหน้าท่ี 

 
6 
4 

 
60 
40 

หน่วยงานท่ีสังกัด 
- คณะวิทยาการจัดการ 
- คณะวิทยาศาสตร์และ 
   เทคโนโลย ี
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ส านักวิทยบริการและ 
   เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
4 
1 
 
3 
2 
 

 
40 
10 
 

30 
20 

รวม 10 100 
 
 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อเว็บสารสนเทศออนไลน์ นวัตกรรม/ผลิตภัณฑ ์
ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจด้านเนื้อหา ของบุคลากร 

ข้อมูลทั่วไป �̅�𝑥 𝑆𝑆. 𝐷𝐷. ความพึงพอใจ 
ด้านเนื้อหา 
1.1 มีความชัดเจนในการแสดงข้อมูล  
1.2 การแยกหมวดหมู่ มีความเหมาะสม ตามหมวดหมู่ Thailand 
4.0 
1.3 การจัดล าดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้ว
เข้าใจ 
1.4 ข้อความระบบสารสนเทศถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์ 

 
4.20 
4.40 
4.00 
3.90 

 

 
0.60 
0.66 
0.98 
0.83 

 
ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 

 

เฉลี่ย 4.18 0.77 ระดับมาก 
 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจด้าน การแยกหมวดหมู่ มีความเหมาะสม ตามหมวดหมู่ 
Thailand 4.0 เป็น 4.4 อยู่ในระดับมาก  และด้านข้อความระบบสารสนเทศถูกตอ้งตามหลกัภาษา และไวยากรณ์ มี
ค่าต่ าสุด เป็น 3.9  
 
ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ ของบุคลากร 

ข้อมูลทั่วไป �̅�𝑥 𝑆𝑆. 𝐷𝐷. ความพึงพอใจ 
ด้านการออกแบบและการจดัรูปแบบเว็บไซต ์
2.1 การจัดรูปแบบในระบบ ง่ายตอ่การอ่านและการใช้งาน 
2.2 หน้าระบบมีความสวยงาม มคีวามทันสมัย น่าสนใจ 
2.3 สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มคีวามเหมาะสม 
2.4 สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน 
2.5 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตวัอักษร มีความสวยงามและอ่าน
ได้ง่าย 

 
4.10 
4.10 
4.60 
3.90 
3.80 

 

 
0.54 
0.94 
0.66 
0.94 
0.60 

 
ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 

 
เฉลี่ย 4.10 0.74 ระดับมาก 
 

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านสีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม มีค่าสูง
ที่สุดเป็น 4.6 อยู่ในระดับมาก  และด้านขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ มีค่าต่ าสุด 
เป็น 3.8 
 
ตารางที่ 4 แสดงความพึงพอใจด้านประโยชน์และการน าไปใช้ ของบุคลากร 

ข้อมูลทั่วไป �̅�𝑥 𝑆𝑆. 𝐷𝐷. ความพึงพอใจ 
ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ 
3.1 อ านวยความสะดวกในการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ และสามารถ
แสดงผลในรูปแบบข้อมลูสรุปได ้
3.2 เป็นสื่อในการเผยแพร่ นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้ที่
สนใจได ้
3.3 สามารถเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ได ้
3.4 เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 

 
4.00 

 
4.20 

 
4.50 
4.10 

 
1.10 

 
1.17 

 
0.92 
0.94 

 
ระดับมาก 

 
ระดับมาก 

 
ระดับมาก 
ระดับมาก 

เฉลี่ย 4.20 1.03 ระดับมาก 
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จากตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านเป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน มีค่า

สูงที่สุดเป็น 4.5 อยู่ในระดับมาก  และอ านวยความสะดวกในการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ และสามารถแสดงผลใน
รูปแบบข้อมูลสรุปได้ มีค่าต่ าสุด เป็น 4.0 
 
ตารางที่ 5 แสดงความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภยัของฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ ของบุคลากร 

ข้อมูลทั่วไป �̅�𝑥 𝑆𝑆. 𝐷𝐷. ความพึงพอใจ 
ด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศ 
4.1. ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซอ้น 
4.2. ค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ในเวลาอันสั้น 
4.3. ประสิทธิภาพ / ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 
4.4 ข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ 
4.5. มีการจัดการระดับความปลอดภัย หรือก าหนดสิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูล 

 
 

3.80 
4.40 
4.30 
4.00 
4.50 

 
 

0.4 
1.02 
1.00 
1.00 
0.67 

 
 

ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 

 
เฉลี่ย 4.20 0.82 ระดับมาก 
 

จากตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านมีการจัดการระดับความปลอดภัย หรือก าหนดสิทธิใน
การเข้าถึงข้อมูล มีค่าสูงที่สุดเป็น 4.5 อยู่ในระดับมาก  และค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ในเวลาอันสั้น มีค่า
ต่ าสุด เป็น 3.8 
 

ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายนอกต่อการใช้บริการสารสนเทศออนไลน์ นวัตกรรม/ ผลติภัณฑ์ มี
ดังต่อไปนี ้
 
 
ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ของชุมชน 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 

- หญิง 
- ชาย 

 
4 
1 

 
80 
20 

ช่ือหน่วยงาน/ ร้านค้า ท่ีประเมิน 
1. เทศบาลปากดง 
2. ร้านไก่ย่างเขาสวนกวาง 
3. เกษตรกร เจ้าของสวนผลไม ้

 
3 
1 
1 
 

 
60 
20 
20 

พื้นที ่ จังวัดก าแพงเพชร 100 
รวม 5 100 

 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
“8th National and 1st International Conference on Innovative Management Science for Sustainable Society” 859

 
จากตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านเป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน มีค่า

สูงที่สุดเป็น 4.5 อยู่ในระดับมาก  และอ านวยความสะดวกในการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ และสามารถแสดงผลใน
รูปแบบข้อมูลสรุปได้ มีค่าต่ าสุด เป็น 4.0 
 
ตารางที่ 5 แสดงความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภยัของฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ ของบุคลากร 

ข้อมูลทั่วไป �̅�𝑥 𝑆𝑆. 𝐷𝐷. ความพึงพอใจ 
ด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศ 
4.1. ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซอ้น 
4.2. ค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ในเวลาอันสั้น 
4.3. ประสิทธิภาพ / ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 
4.4 ข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ 
4.5. มีการจัดการระดับความปลอดภัย หรือก าหนดสิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูล 

 
 

3.80 
4.40 
4.30 
4.00 
4.50 

 
 

0.4 
1.02 
1.00 
1.00 
0.67 

 
 

ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 

 
เฉลี่ย 4.20 0.82 ระดับมาก 
 

จากตารางท่ี 5 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านมีการจัดการระดับความปลอดภัย หรือก าหนดสิทธิใน
การเข้าถึงข้อมูล มีค่าสูงที่สุดเป็น 4.5 อยู่ในระดับมาก  และค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ในเวลาอันสั้น มีค่า
ต่ าสุด เป็น 3.8 
 

ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรภายนอกต่อการใช้บริการสารสนเทศออนไลน์ นวัตกรรม/ ผลติภัณฑ์ มี
ดังต่อไปนี ้
 
 
ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ของชุมชน 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 

- หญิง 
- ชาย 

 
4 
1 

 
80 
20 

ช่ือหน่วยงาน/ ร้านค้า ท่ีประเมิน 
1. เทศบาลปากดง 
2. ร้านไก่ย่างเขาสวนกวาง 
3. เกษตรกร เจ้าของสวนผลไม ้

 
3 
1 
1 
 

 
60 
20 
20 

พื้นที ่ จังวัดก าแพงเพชร 100 
รวม 5 100 

 
 
 
 
 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อเว็บสารสนเทศออนไลน์ นวัตกรรม/ผลิตภัณฑ ์
ตารางที่ 7 แสดงความพึงพอใจด้านเนื้อหาของชุมชน 

ข้อมูลทั่วไป �̅�𝑥 𝑆𝑆. 𝐷𝐷. การแปลผลความพึงพอใจ 
ด้านเนื้อหา 
1.1 มีความชัดเจนในการแสดงข้อมูล ถูกต้อง น่าเชื่อถือ  
1.2 การแยกหมวดหมู่ มีความเหมาะสม น่าสนใจ 
1.3 การจัดล าดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้ว
เข้าใจ 
1.4 ข้อความระบบสารสนเทศถูกต้องตามหลักภาษา และ
ไวยากรณ ์

 
3.80 
3.60 
3.80 
3.80 

 
0.75 
0.79 
0.75 
0.75 

 
ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 

 
ระดับมาก 

 
เฉลี่ย 3.75 0.76 ระดับมาก 

 
จากตารางที่  ผลการประเมินความพึงพอใจด้านเนื้อหาของชุมชน พบว่า ด้านมีความชัดเจนในการแสดง

ข้อมูล ถูกต้อง น่าเช่ือถือ ด้านจัดล าดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ และด้านข้อความระบบ
สารสนเทศถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์ มีค่าสูงที่สุดเป็น 3.8 อยู่ในระดับมาก  และการแยกหมวดหมู่ มี
ความเหมาะสม น่าสนใจ มีค่าต่ าสุด เป็น 3.6 
 
ตารางที่ 8 แสดงความพึงพอใจด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์ ของชุมชน 

ข้อมูลทั่วไป �̅�𝑥 𝑆𝑆. 𝐷𝐷. การแปลผลความพึงพอใจ 
ด้านการออกแบบและการจดัรูปแบบเว็บไซต ์
2.1 การจัดรูปแบบในระบบ ง่ายตอ่การอ่านและการใช้งาน 
2.2 หน้าระบบมีความสวยงาม มคีวามทันสมัย น่าสนใจ 
2.3 สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มคีวามเหมาะสม 
2.4 สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน 
2.5 ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตวัอักษร มีความสวยงามและอ่านได้
ง่าย 

 
4.20 
4.20 
4.40 
4.40 
4.40 

 
0.75 
0.75 
0.80 
0.49 
0.49 

 
ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 
ระดับมาก 

 
เฉลี่ย 4.10 0.66 ระดับมาก 

 
จากตารางที่ 8  ผลการประเมินความพึงพอใจด้านสีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม ด้านสีพื้น

หลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน และด้านขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและ
อ่านได้ง่าย พบว่า มีค่าสูงที่สุดเป็น 4.4 อยู่ในระดับมาก  และการจัดรูปแบบในระบบ ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 
และด้านหน้าระบบมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ มีค่าต่ าสุด เป็น 4.2 
 
ตารางที่ 9 แสดงความพึงพอใจด้านประโยชน์และการน าไปใช้ ของชุมชน 

ข้อมูลทั่วไป �̅�𝑥 𝑆𝑆. 𝐷𝐷. การแปลผลความพึงพอใจ 
ด้านประโยชน์และการน าไปใช้ 
3.1 อ านวยความสะดวกในการน าเสนอข้อมูลนวตักรรม/ผลติภณัฑ์ให้กับ
ผู้ที่สนใจได ้
3.2 ค้นหาข้อมูลได้ง่าย ตามประเภทของ Thailand 4.0 
3.3 เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 
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ข้อมูลทั่วไป �̅�𝑥 𝑆𝑆. 𝐷𝐷. การแปลผลความพึงพอใจ 
3.4 ข้อมูลสรุปมคีวามชัดเจน สามารถน าใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับ
ชุมชนได ้

 

เฉลี่ย 4.35 0.63 ระดับมาก 
จากตารางที่ 9 ผลการประเมินความพึงพอใจด้าน อ านวยความสะดวกในการน าเสนอข้อมูลนวัตกรรม/

ผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ที่สนใจได้ ด้านค้นหาข้อมูลได้ง่าย ตามประเภทของ Thailand 4.0 และด้านข้อมูลสรุปมีความ
ชัดเจน สามารถน าใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับชุมชนได้ พบว่า มีค่าสูงที่สุดเป็น 4.4 อยู่ในระดับมาก  และด้านเป็น
แหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน มีค่าต่ าสุด เป็น 4.2 
 
ตารางที่ 10 แสดงความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ ของชุมชน 

ข้อมูลทั่วไป �̅�𝑥 𝑆𝑆. 𝐷𝐷. การแปลผลความพึงพอใจ 
ด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศ 
4.1. ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซอ้น 
4.2. สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ในเวลาอัน
สั้น 
4.3. ประสิทธิภาพ / ความรวดเร็วในการตอบสนองของ
ระบบ 
4.4 มีการก าหนดสิทธ์ิในการเข้าใช้งาน  
4.5. ข้อมูลมีความถูกต้อง 
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เฉลี่ย 4.10 0.82 ระดับมาก 
 
จากตารางที่ 10 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านข้อมูลมีความถูกต้อง พบว่า มีค่าสูงที่สุดเป็น 4.40 อยู่ในระดับ
มาก  และสามารถค้นหาหรือเข้าถงึข้อมูลที่ต้องการได้ในเวลาอันสั้น มีค่าต่ าสุด เป็น 3.60 
 
 
อภิปรายผล 
สรุปผลการวิจัย แยกตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
1. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ในการจัดเก็บฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลแก่ชุมชน 
 1) การสร้างแผนภาพกระแสข้อมูล  
  ความสัมพันธ์ของแผนภาพกระแสข้อมูล ประกอบด้วย 2 กระบวนการหลักได้แก่  

• กระบวนการที่ 1 เป็นระบบสมาชิก ระบบจะสามารถเช่ือมต่อข้อมูลสมาชิกของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชรทุกคน ด้วยเทคนิค API  

• กระบวนการที่ 2 เป็นระบบจัดการนวัตกรรม/ ผลิตภัณฑ์ เมื่อบุคลากรลงช่ือเข้าใช้ระบบแล้ว บุคลากร
จะสามารถเพื่อเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลนวัตกรรม/ ผลิตภัณฑ์ ที่มีในระบบได้ พร้อมทั้งมีหน้าจอส่วนตัวแสดงรายการ
ข้อมูลนวัตกรรม/ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไข และลบข้อมูลนวัตกรรม/ ผลิตภัณฑ์ของ
บุคลากรทุกคนได้ ในกรณีที่มีการกรอกผิดพลาดหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง  
 2) การออกแบบฐานข้อมูล 
  แฟ้มตารางภายในระบบ ประกอบไปด้วย ข้อมูลผู้ดูแลระบบ ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลอ าเภอ ข้อมูล
กระบวนการ ข้อมูลประเภทผลงาน และข้อมูลกลุ่มตาม Thailand 4.0 
 3) การออกแบบหน้าจอการใช้งาน 
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ข้อมูลทั่วไป �̅�𝑥 𝑆𝑆. 𝐷𝐷. การแปลผลความพึงพอใจ 
3.4 ข้อมูลสรุปมคีวามชัดเจน สามารถน าใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับ
ชุมชนได ้

 

เฉลี่ย 4.35 0.63 ระดับมาก 
จากตารางที่ 9 ผลการประเมินความพึงพอใจด้าน อ านวยความสะดวกในการน าเสนอข้อมูลนวัตกรรม/

ผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ที่สนใจได้ ด้านค้นหาข้อมูลได้ง่าย ตามประเภทของ Thailand 4.0 และด้านข้อมูลสรุปมีความ
ชัดเจน สามารถน าใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับชุมชนได้ พบว่า มีค่าสูงที่สุดเป็น 4.4 อยู่ในระดับมาก  และด้านเป็น
แหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน มีค่าต่ าสุด เป็น 4.2 
 
ตารางที่ 10 แสดงความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ ของชุมชน 

ข้อมูลทั่วไป �̅�𝑥 𝑆𝑆. 𝐷𝐷. การแปลผลความพึงพอใจ 
ด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของฐานข้อมูลระบบ
สารสนเทศ 
4.1. ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซอ้น 
4.2. สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ในเวลาอัน
สั้น 
4.3. ประสิทธิภาพ / ความรวดเร็วในการตอบสนองของ
ระบบ 
4.4 มีการก าหนดสิทธ์ิในการเข้าใช้งาน  
4.5. ข้อมูลมีความถูกต้อง 
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เฉลี่ย 4.10 0.82 ระดับมาก 
 
จากตารางที่ 10 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านข้อมูลมีความถูกต้อง พบว่า มีค่าสูงที่สุดเป็น 4.40 อยู่ในระดับ
มาก  และสามารถค้นหาหรือเข้าถงึข้อมูลที่ต้องการได้ในเวลาอันสั้น มีค่าต่ าสุด เป็น 3.60 
 
 
อภิปรายผล 
สรุปผลการวิจัย แยกตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
1. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์ในการจัดเก็บฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลแก่ชุมชน 
 1) การสร้างแผนภาพกระแสข้อมูล  
  ความสัมพันธ์ของแผนภาพกระแสข้อมูล ประกอบด้วย 2 กระบวนการหลักได้แก่  

• กระบวนการที่ 1 เป็นระบบสมาชิก ระบบจะสามารถเช่ือมต่อข้อมูลสมาชิกของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชรทุกคน ด้วยเทคนิค API  

• กระบวนการที่ 2 เป็นระบบจัดการนวัตกรรม/ ผลิตภัณฑ์ เมื่อบุคลากรลงช่ือเข้าใช้ระบบแล้ว บุคลากร
จะสามารถเพื่อเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลนวัตกรรม/ ผลิตภัณฑ์ ที่มีในระบบได้ พร้อมทั้งมีหน้าจอส่วนตัวแสดงรายการ
ข้อมูลนวัตกรรม/ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไข และลบข้อมูลนวัตกรรม/ ผลิตภัณฑ์ของ
บุคลากรทุกคนได้ ในกรณีที่มีการกรอกผิดพลาดหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง  
 2) การออกแบบฐานข้อมูล 
  แฟ้มตารางภายในระบบ ประกอบไปด้วย ข้อมูลผู้ดูแลระบบ ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลอ าเภอ ข้อมูล
กระบวนการ ข้อมูลประเภทผลงาน และข้อมูลกลุ่มตาม Thailand 4.0 
 3) การออกแบบหน้าจอการใช้งาน 

  แบ่งออกเป็น การออกแบบส่วนน าเข้าข้อมูล การออกแบบส่วนน าออกข้อมูล และการออกแบบ
กราฟรายงาน 
 4) การพัฒนาระบบ  
  พัฒนาด้วยภาษา PHP และ MySQL และได้น าเทคนิคการพัฒนาโค้ดด้วย CSS มาช่วยออกแบบ 
ซึ่งระบบปฏิบัติการของเครื่องแม่ข่ายเป็น Window Server 2012 เป็นเครื่องของสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ีอยู่ 
https://research.kpru.ac.th/innovation_new2/  
 5) การประเมินความถึงพอใจผู้ใช้ระบบ 
  หลังจากพัฒนาเสร็จสิ้น ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่เป็นบุคลากร
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 10 คน และผู้ประเมินภายนอกจากชุมชม ซึ่งเป็นตั วแทนของ
ภาครัฐ และภาคเอกชน จ านวน 3 หน่วย 5 คน ผลประเมนความพึงพอใจพบว่า  มีค่าความพึงพอใจร้อยละ xxx 
 
2. ด้านการส่งเสริมการน าองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ไปเผยแพร่และ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ในชุมชน 
 ผู้วิจัย ได้น าระบบไปเผยแพร่ต่อชุมชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อน าเสนอการใช้งานสารสนเทศ
ออนไลน์ พร้อมทดสอบใช้งาน และประเมินความพึงพอใจระบบ ซึ่งในอนาคตที่มีข้อมูลนวัตกรรม/ ผลิตภัณฑ์ของ
บุคลากรเพิ่มขึ้น อาจเกิดการเรียกเข้าดูข้อมูลจากระบบเพิ่มขึ้นได้ และจะเผยแพร่คู่มีการใช้งาน ไว้หน้าแรกของ
ระบบเพื่อให้ผู้ใช้งานใหม่ สามารถเรียกดูข้อมูลที่ต้องการได้อย่างถูกวิธี  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ระบบระบบสารสนเทศออนไลน์เรื่อง นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ผลประเมินความพึงพอใจของระบบโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากระบบมีการ
แสดงผลแยกหมวดหมู่ของข้อมูลที่น าเสนอแยกตามกลุ่ม Thailand 4.0 แยกตามปี และแยกตามพื้นที่ของจังหวัดด
ก าแพงเพชร 

2. บุคลากรมีความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศออนไลน์ ความสะดวกในการเข้าใช้งานเนื่องจาก
สามารถลงช่ือเข้าใช้ได้โดยสะดวก และเก็บฐานข้อมูลรายบุคคล ออกรายงานพร้อมแสดงตัวเลขสรุปได้บนระบบ
สารสนเทศ แต่ผู้ใช้งานในชุมชน อาจต้องใช้เวลาในการศึกษาระบบ และเรียกดูข้อมูล ผู้วิจัยจึงได้จัดท าคู่มือในการใช้
งานระบบและเผยแพร่สู่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าใชงานได้สะดวก และสามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ทั้งยัง
สามารถติดต่อกับผู้พัฒนานวัตกรรม/ วิจัยได้โดยตรงอีกด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

1. งานวิจัยนีค้วรออกแบบการแสดงผลให้ผู้ใช้งานในชุมชนเข้าใจได้ง่ายขึ้น แม้การแสดงผลมีความสวยงาม 
แต่ควรศึกษาการออกแบบให้เหมาะสมกับคการรับรู้ และความเข้าใจของบุคคลที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการใช้งาน
ได้สะดวกขึ้น   

2. ในอนาคตอาจมีการประสานงานไปยังภาคส่วนต่างๆในจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในระบบสารสนเทศออนไลน์ เพื่อผลักดันให้ชุมชนสามารถน าองค์ความรู้ไปพัฒนางาน พัฒนา
ธุรกิจของตนเองได้อย่างยั่งยืน 

3. ควรพัฒนาสารสนเทศให้แสดงผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน หรือ แทปเลต ได้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน 
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